(„žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; zákona
o svobodném přístupu k informacím“,.)
Město Ždírec nad Doubravou
ID: kg2bqmn · IČ: 00268542 ·
Školní 500,
58263 Ždírec nad Doubravou, CZ

•e-mailem:
•elektronickým podáním: do datové schránky
•telefonicky na tel. čísle:
Fyzická osoba: jméno, příjmení, Martin Florec
datum narození,
adresu trvalého pobytu

29.07.1977
Čebín č.p. 234, 664 23, Česká republika

•e-mailem: martinflorec7197@outlook.cz
•elektronickým podáním: do datové schránky dyq74i7
•telefonicky na tel. čísle: 549 424 612
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu
nebo bydliště
A právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla,
Adresa pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Charakteristika Žádám o písemnou odpověď
Celkem 9 bodů dotazů
Žádám zaslat kopii této úplné žádosti
Digitálně
Česká
podepsal Česká
s.p.,
pošta, pošta,
Datum:
2020.09.25
25. září 2020 s.p.,
15:06:11 +02'00' FlorecMartin
Datum podání žádosti: ……………….. Podpis žadatele: ….…………………
Žádost za Úřad - podatelna přijal:

……….…………………………………………………………………………………
datum , jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce, odbor Úřadu

Struktura údajů vychází z

podpis

1.§ 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

Adresát:

FLOREC Martin č.p. 234 66423 Čebín

Telefon: 549424612
E-mail: martin.florec@seznam.cz
ID schránky: dyq74i7
Počet listů: 1
Počet/příloh: 1

Město Ždírec nad Doubravou
ID: kg2bqmn · IČ: 00268542 ·
Školní 500,
58263 Ždírec nad Doubravou, CZ

Čebín, 25. 9. 2020

1.) Které druhy a kolik vydaných a všech aktuálně planých Vyhlášek, zákonů a
usnesení, směrnic zastupitelstva Město k dnešnímu dni eviduje
2.) Jaké jsou skutečné náklady Města za rok 2019 na sběr a svoz komunálního
odpadu na osobu
3.) Název a IČO firmy která sbírá a sváží komunální odpad, dále zda je firma zřízena
městem
4.) Název a IČO firmy která provozuje Technické služby a stará se o údržbu a čištění
pozemní komunikace
5.) Název a IČO firmy která spravuje byty a družstva bytů dále sociální služby
6.) Které druhy dotací Město poskytuje a komu je poskytla s kým podepsala Město
smlouvu název a IČO za rok 2019 žádám o prostou kopii tří posledních podepsaných
smluv o jaké jde celkové finanční náklady poskytnuté dotace na ty tři poslední
podepsané smlouvy jde o smlouvy které byly také dálkově zveřejněny
7.) Které druhy finančních rozpočtů Město schvaluje
8.) Kým nebo kdo název firmy IČO ve Městě zajišťuje stravování
9). Která společnost, dopravce, název a IČO ve městě zajišťuje autobusovou dopravu
se kterou společnost má město uzavřenou smlouvu žádám o poskytnutí posledních
3.podepsaných smluv za období za roky 2018;2019 a 2020 na jak dlouho se smlouva
uzavírá jaké vykazuje fin.náklady na provoz za období za roky 2018;2019 a 2020

Česká
pošta,
s.p.,

Digitálně
podepsal Česká
pošta, s.p.,
Datum:
2020.09.25
15:06:33 +02'00'

FlorecMartin

…………………………..…………………
podpis
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